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 Anotace 

 Úkolem mé bakalářské práce bylo zaměření a vyhotovení geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v katastrálním území Klokočov. Bakalářská práce je složena ze dvou 

částí. V první části jsem se věnoval všeobecné teorii tvorby geometrického plánu. Druhá 

část je detailní postup zpracování vlastního geometrického plánu pro zápis do katastru 

nemovitostí. Při měření jsem použil GPS přístroj Leica GPS900CS, měřickou metodu jsem 

zvolil RTK. Kancelářské práce jsem dělal v programech Geuss 15.5, Leica Geo Office 

Combined, Kokeš a MS Office Excel.    

 

Klíčová slova:  

GPS,geometrický plán, záznam podrobného měření změn, katastr nemovitostí 

 

Summary 

 The task of my bachelor thesis has been the focus of a copy of the survey sketc for 

the designation of the building in cadastral area Klokocov. The thesis is composed of two 

part. In the first part I dealt with the general theory of geometric plan. The second part is a 

detailed procedure for the processing of the plat for land registration. When I used the GPS 

measurements of Leica GPS900CS, a measuring method I chose RTK. Office work I was 

doing in programs Geuss 15.5, Leica Geo Office Combined, Kokes and MS Office Excel. 
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  Použité zkratky 

 GNSS  Globální navigační satelitní systémy 
 GP          Geometrický plán 

 GPS  Globální polohový systém 

 KM  Katastrální mapa 

 KN  Katastr nemovitostí 

 KÚ  Katastrální úřad  

 k.ú.  katastrální území 

 LPF  Lesní půdní fond 

 PPF  Zemědělský půdní fond 

 SGI  Soubor geodetických informací  

 S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

 SPI   Soubor popisných informací 

 SR  Slovenská republika 

 WGS-84  Světový geodetický systém 1984 (World geodetic system 1984) 
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 1 Úvod 

 Úkolem mé práce bylo zaměření a vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 

bytového domu v  k.ú. Klokočov do KN. Správu katastru SR pro katastrální území 

Klokočov vykonává Katastrální úřad Žilinského kraje, Správa katastru Čadca. Zaměření 

změny jsem provedl v červnu 2012. Pro vlastní měření jsem zvolil dvoufrekvenční 

přijímač GPS Leica GPS 900 CS a použil metodu RTK.  

 Geometrický plán byl vyhotoven dle norem platných na území Slovenské republiky 

v souladu se zákonem 162.1995/Sb., o katastru nemovitostí a o zápise vlastnických a 

jiných práv k nemovitosti podle zákona 222.1996/Sb., a zákonu 255/2001 (novelizace), 

vyhláškou 461/2009 Úřadu geodézie, kartografie a katastru SR.     

 

Obrázek 1- Satelitní snímek části katastrálního území Klokočov [14] 
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 2 Historie geometrického plánu 

 Počátky geometrického plánu jsou úzce spojeny s 20. dubnem 1785, kdy vydal 

císař Josef II. císařský patent, jehož důsledkem byl vznik Josefského katastru jako základu 

pro první katastrální mapování v naší zemi. Josefský katastr rozdělil katastrální historii 

Rakousko – Uherska na dvě období: 

 - 1. období bez měření, což znamenalo, že se údaje odevzdávaly ústně spolu 

s odhadovanými katastrálními výnosy, používalo se v letech 1022 až 1785. 

- 2. období s měřením, období zakládající se na pevných základech, toto období 

trvá od roku 1785 až dodnes. 

Dalším důležitým krokem bylo vydání patentu císaře Františka I. z 23. prosince 

1817 o pozemkové dani. Po mnohaletých přípravách začal vznikat stabilní katastr. Pro 

svoji vysokou úroveň a propracovanost se považuje za dílo, kterým se můžeme pyšnit před 

celým světem. Nemyslelo se však na aktualizaci katastrálního operátu. Stabilní katastr byl 

postaven na zkušenostech s téměř neměnícím se stavem v organizaci a užíváním půdního 

fondu. Nikdo nepředpokládal velké změny, které vedly ke změnám obsahu katastru. 

Z politického hlediska se stal zlomovým revoluční rok 1848, a hlavně jeho 

důsledek, osvobození rolníků. Padl tak patent z 26. května 1791, který zakazoval 

rozdělování poddanského majetku. Po jeho zrušení mohl i obyčejný sedlák rozdělit 

pozemky mezi své potomky a ne je dát pouze prvorozenému. Zde nastaly samozřejmě 

nároky na změny stavu ve stabilním katastru. Tyto parcely měly velké množství 

technických závad, například rozptýlenost, nepravidelné tvary nebo dokonce nepřístupnost 

k některým pozemkům. Proto tato situace měla opačný důsledek, a to slučování pozemků 

zákonem 92/1883Sb. Další problémy nastaly při prudkém vývoji staveb cest, rozvoji 

průmyslu a stavbou továren a sídlišť. Tyto okolnosti znamenaly další dělení pozemků  

a rozšiřování sídel. Toto katastr nedokázal ani po reformě v roce 1869 dostatečně vstřebat. 

 Rozhodujícím legislativním krokem pro nápravu výše vzpomínaných skutečností 

bylo vydání zákona z 23. května 1883 číslo 83/1883 o Evidenci katastru pozemkové daně, 

který stanovoval, že katastrální operát se musí udržovat v souladu se skutečným stavem. 

Pozemkové a stavební parcely se musely vyznačovat ve veřejných knihách shodně  
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s operátem stabilního katastru. Každá změna se musela zapsat do pozemkové knihy  

a ohlásit katastru.  Tuto povinnost ukládal orgán státní správy. 

Díky těmto okolnostem bylo třeba vytvořit nástroj, který by podal změny 

srozumitelně všem vrstvám, které se mohly dostat do styku s geometrickým plánem. Z této 

doby pochází princip geometrického plánu, který vznikl z potřeby jednoznačného 

geometrického, polohového a rozměrového určení změny ve stabilním katastru. 

 Pozdější právní předpisy upravující evidenci nemovitostí, zákony 177/1927 Sb.  

o pozemkovém katastru, 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a v současnosti platný zákon 

344/1992 Sb. modifikovaly geometrický plán podle dobových okolností. Souběžně 

vznikaly a zanikaly zvláštní předpisy definující přesnost, obsahové parametry v souladu  

s moderními technickými možnostmi a technologickými postupy. 

 Stejně, jak se vyvíjel obsah geometrického plánu, tak se v průběhu desítek let 

měnila i terminologie. Postupně přes situační plán, geometrický situační plán, geometrický 

polohový plán, geometrický výškopisný plán, geometrický oddělovací plán až do roku 

1964, kdy se ustálil termín geometrický plán. 

 Výrazně se měnila i vizuální stránka plánu. Nejstarší geometrické plány,  

v porovnání se současnými, působí jako umělecké dílo. Všechny originály byly 

vyhotovovány ručně, v kaligrafickém provedení. Nosný médiem byl pauzovací papír, 

kreslilo se ručně tuší. Původní stav se značil tenkou černou čarou (0,05mm), nový stav 

červenou. Konstrukční míry byly modré a měřičské přímky černě tečkované.  

  Postupem času se kvůli ekonomizaci barvy omezily na červenou a černou, předloha 

se rozmnožovala na bílý papír. Podstatná většina geometrických plánů byla rozmnožovaná 

jednoduchými jednobarevnými procesy s dodatečnou adjustací nového červeného stavu.  

[1]  
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 3 Geometrický plán 

 Geometrický plán je grafickým znázorněním nemovitostí, které vzniknou 

rozdělením nebo sloučením nemovitostí, a vyjadřuje stav nemovitosti před a po změně  

s uvedením dosavadních a nových parcelních čísel, výměr, druhů pozemků a dalších údajů.  

 Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických 

činností. GP může vyhotovit pouze fyzická nebo právnická osoba, která má k tomu 

způsobilost a oprávnění podle zákona č. 215/1995 Sb. o geodézii a kartografii.  

 [2] 

 3.1 Autorizační ověření 

 Autorizační ověření GP provádí autorizovaný geodet a kartograf, případně znalec v 

odboru geodézie a kartografie při provádění znalecké činnosti, pokud má na to zvláštní 

odbornou způsobilost.  

 Autorizační geodet před autorizačním ověřením geometrického plánu přezkoumá, 

jestli kvalita a přesnost měřických, zobrazovacích a výpočtových prací, stejně jako i další 

parametry vyhovují předpisům. Tímto ověřením přebírá autorizovaný geodet a kartograf 

spoluzodpovědnost za obsahovou kompletnost, správnost dosavadního a nově 

navrhovaného stavu, správnost výpočtů a přesnost zobrazovacích prací. 

 3.2 Úřední ověření 

 Geometrický plán se předkládá na úřední ověření katastrálnímu odboru okresního 

úřadu, na obvodu, ve kterém se dotčené nemovitosti nacházejí, a to nejméně ve čtyřech 

vyhotoveních, přičemž jeden prvopis zůstává na katastrálním úřadu. Všechny GP musí být 

autorizačně ověřené. 

 Pověřený zaměstnanec správy katastru zkontroluje, zda je geometrický plán  

v souladu s údaji ze záznamu podrobného měření změn. Dále pak správnost označených 

parcel s přidělenými čísly parcel, pokud se přikládá geometrický plán i na paměťovém 

nosiči, vykoná se jeho kontrola v příslušném grafickém systému. Pokud nejsou v GP žádné 

nedostatky, potvrdí se razítkem, datem a podpisem zaměstnance správy katastru. [3]          
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 3.3 Druhy geometrických plánů 

 Pro každou zeměměřickou činnost se vyhotovuje jiný druh geometrického plánu. 

Geometrické plány se vyhotovují pro: 

a) rozdělení nemovitosti, 

b) úpravu hranice nemovitosti, 

c) určení vlastnických práv k nemovitostem, 

d) zaměření stavby nebo rozestavěné stavby, jako podklad pro vydání kolaudačního 

rozhodnutí na užívání stavby, která je předmětem evidence v KN a není ještě v souboru 

geodetických a v souboru popisných informací KN evidována, 

e) přiznání práv k části nemovitosti, které omezují vlastníka nebo jinou oprávněnou osobu 

ve prospěch jiné fyzické nebo právnické osoby (vyznačení věcného břemene), 

f) vymezení změn v zemědělském půdním fondu a lesním půdním fondu rozdělením 

nemovitosti, 

g) změnu průběhu hranice katastrálního území, hranice obce, hranice okresu,  

h) sloučení nemovitostí,  

i) obnovení hranic původních pozemků nebo jejich častí, 

j) pozemkové úpravy, 

k) rozdělení původních nemovitostí, které jsou v údajích o parcelách registru C souboru 

popisných informací KN a v katastrální mapě sloučené do větších celků, nebo sloučené do 

jiných parcel.    

[4]  
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 4 Podklady pro vyhotovení GP  

 Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje ze souboru 

geodetických a popisných informací. Mezi další podklady patří záznam podrobného 

měření změn a údaje o bodech podrobných bodových polí. 

 4.1 Údaje získané z katastrálního úřadu 

 Údaje z katastrálního úřadu lze získat bezplatně, v potřebném rozsahu a ve formě 

vektorových nebo rastrových dat. Katastrální úřad má za úkol i přidělování následujícího:  

-číslo ZPMZ  

-parcelní číslo nové parcely 

-čísla bodů podrobného polohového bodového pole  

 4.2 Soubor geodetických informací 

 Hlavní složkou SGI je katastrální mapa. KM je technickým podkladem na 

evidování nemovitosti v katastru nemovitostí. Tvoří a aktualizuje se jako vektorová 

katastrální mapa v elektronické podobě, nebo na mapových listech v papírové podobě.  

K dalším složkám SGI patří:  

- pracovní mapa, mapa určeného operátu 

- soubor lomových bodů hranic katastrálního území 

- měřické náčrty 

- operát z vytyčení hranic pozemků 

- vektorové geodetické podklady 

- dokumentace potřebná pro provádění změn v SGI 

- údaje o podrobných geodetických bodech 
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 4.3 Soubor popisných informací 

 Soubor popisných informací obsahuje informace o katastrálních územích, 

nemovitostech (byty, pozemky, rozestavěné stavby.) SPI katastru nemovitostí je spravován 

na paměťovém médiu počítače a současně s aktualizací na počítači se aktualizují i 

originály listů vlastnictví. 

 Soubor popisných informací se člení na údaje o:  

a) katastrálním území (číslo a číselný kód k.ú. obce, kraje, souřadnicový systém), 

b) údaje o stavbách (popisné číslo, číslo listu vlastnictví), 

c) údaje o nemovitosti (parcelní číslo, výměra, druh pozemku), 

d) údaje o místním názvosloví,  

e) údaje o vlastnících. 

[5]  
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 5 Obsah geometrického plánu 

Geometrický plán je složen z těchto částí:  - popisové pole  

   - grafické znázornění 

   - výkaz výměr parcel a dílů 

 5.1 Popisové pole 

Do popisového pole se vpisují následující údaje: 

a)  vyhotovitel, 

b) kraj, okres, obec, katastrální území, 

c) číslo plánu, číslo mapového listu, 

d) druh geometrického plánu, 

e) vyhotovil, den, jméno, 

f) způsob stabilizace nových hranic, 

g) číslo záznamu podrobného měření změn, 

h) text: „Souřadnice bodů označených čísly a ostatní měřické údaje jsou  

    uloženy ve všeobecné dokumentaci,” 

i)  autorizačně ověřil, jméno, datum, razítko a podpis (s textem: „Náležitosťami a  

    presnosťou zodpovedá predpisom,”)                                               

j) úředně ověřil, jméno, den, razítko a podpis (s textem: „Úradne overené podľa § 9 

    zákona NR SR č. 215/1995 Sb. o geodézii a kartografii.”).  

 Popisové pole se vyplňuje do předtištěného vzoru. Při vyplňování popisového pole 

musíme dodržovat následující zásady:  

http://katasternehnutelnosti.sk/106-zakon-2151995-o-geodezii-a-kartografii/
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 Do kolonky vyhotovitel se uvede jméno, příjmení a adresa fyzické osoby, která 

plán vyhotovila a je způsobilá k provádění geodetických činností, nebo název společnosti 

dle živnostenského listu se sídlem, popřípadě název právnické osoby a jej sídlo.  

 Číslo geometrického plánu je složeno z pořadového čísla plánu, z lomítka a roku, 

kdy bylo přiděleno průběžné číslo plánu osobě nebo společnosti oprávněné vykonávat 

geodetické a kartografické činnosti. 

 Do kolonky „geometrický plán na:” zapíšeme kromě účelu vyhotovení 

geometrického plánu i parcelní čísla parcel, pro které je GP vyhotovený, při velkém počtu 

se uvedou parcelní čísla v intervalu (od 1521do1530).   

 V části „autorizačního ověření” se uvádí jméno a příjmení osoby, která plán 

autorizačně ověřila, její podpis a datum, kdy byl GP autorizačně ověřen, a otisk razítka 

autorizovaného geodeta a kartografa. 

 Do položky „úředně ověřil” se uvádí jméno a příjmení zaměstnance katastrálního 

úřadu, který GP jménem úřadu úředně ověřil. Dále se zde uvádí datum úředního ověření, 

podpis ověřovatele a otisk kulatého razítka katastrálního úřadu se státním znakem. 

 V záhlaví popisového pole je upozornění: „ Geometrický plán je podkladom pre právne 

úkony, pokiaľ sú údaje doterajšieho stavu výkazu výmer zhodné s údajmi platných výpisov 

z KN. ” [6] 

 

Obrázek 2- Tabulka pro vyhotovení geometrického plánu  
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 5.2 Grafické znázornění 

 Grafické znázornění původního stavu nemovitosti vyhotovujeme jako zvětšeninu 

nebo kopii katastrální mapy v takovém rozměru, aby zaručovala dostatečnou čitelnost  

a přehlednost popisu a kresby. Součástí grafického znázornění je i nejbližší okolí území 

zasažené změnou. Ve specifických případech, jako je velká hustota kresby, případně při 

zobrazení nezaložené "pozemkovoknižnej parcely" v nesjednoceném operátu, se řeší 

geometrický plán ve dvou grafických znázorněních. 

 V grafickém znázornění se na základě technické normy používají převážně 

následující druhy čar a mapových značek. 

- tenká plná černá čára (0,18 mm), zobrazení dosavadního stavu 

- tenká plná červená čára (0,18 mm), zakreslení nového stavu 

- tenká černá dělená čára (0,18 mm) s délkou čáry 5 mm a velikostí mezer 2 mm,         

 vyznačení rámu mapových listů    

- tenká černá dělená čára (0,18 mm) s délkou čáry 1 mm a velikostí mezer 1 mm, 

 zobrazení práv k nemovitosti z jiných podkladů než KM 

- tenká černá tečko - čárkovaná čára (v případě nového stavu červená), hloubka 18 mm s  

 délkou čar 1 mm a mezerami 0,8 mm, zobrazení nezřetelných hranic a vlastnických 

 hranic procházejících přes technické objekty 

- tenká červená tečko - čárkovaná čára hloubky 0,18 mm s délkou čar 3 mm a velikostí 

 mezer 1,3 mm, zobrazení hranice věcného břemene nebo jiných omezení vlastnických  

 práv, ochranné pásmo kolem inženýrských sítí 

- kroužek (červený- nový stav, černý- dosavadní stav) s průměrem 1,0 mm s tečkou,  

 zobrazuje lomové body hranice označené mezníky 

- parcelní čísla se píšou výškou číslic 2,00mm (červená- nové parcely, černá- staré      
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 parcely), parcelní čísla z jiných podkladů než z KM jsou černá v závorce 

- značky druhů pozemků u nových parcel se kreslí červenou barvou podle  

 platného značkového klíče nad nové parcelní číslo, popřípadě vedle přeškrtnuté  

 značky 

  Zobrazení neplatné kresby se ruší dvěma krátkými červenými čarami vedenými 

kolmo na rušenou čáru. Sloučení se značí dvěma krátkými červenými čarami 

rovnoběžnými se směrem slučované hranice. Parcelní čísla a značky druhů pozemků se 

ruší vodorovnou červenou čarou. 

  Části parcel používané v GP za účelem sepisování smluv nebo vynětí z PPF a LPF 

se označují černou barvou, arabským číslem v kroužku o velikosti 5 mm. 

  Měřená kontrolní měřítka u nových i starých hranic se zobrazují černou barvou 

mezi znaky „- -”. Pokud nebylo možné některá měřítka změřit, napíšeme k příslušné 

hranici „n.m.”. 

  Pokud je průběh hranice shodný v KM a jiném grafickém podkladu, tak se prioritně 

zobrazuje průběh hranice z KM, a rozdělovanou čarou odsazenou o 1 mm zobrazíme 

polohu hranice jen v okolí lomových bodů. 

  Grafické znázornění zpravidla orientujeme na sever, v případě, že tomu tak není, 

vyznačíme grafické znázornění severu pomocí směrové šipky. Pokud se změnou dotčené 

nemovitosti k.ú. nacházejí ve více katastrálních územích, řešíme GP pro každé k.ú. 

samostatně, přičemž názvy k.ú. zobrazujeme rovnoběžně s průběhem hranice k.ú. V 

případě, že by grafické měřítko nedovolilo potřebnou úroveň podrobností, je možno tuto 

část zobrazit mimo kresby s tím, že vzájemná vazba se označí shodnou dvojicí písmen 

velké abecedy. 

[7] 

 5.2 Výkaz výměr parcel a dílů 

 Výkaz výměr parcel a dílů je částí GP, která obsahuje parcelní čísla, výměry parcel 

a dílů, způsob využívání nemovitostí, druhy pozemků, čísla listů vlastnictví, 
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"pozemkovoknižných vložiek" a údaje o vlastnících (jména a příjmení, adresy), údaje  

o vyhotovení GP.  

Ve výkazu výměr najdeme „Doterajší stav”, „Zmeny” a „Nový stav”. Při 

sestavování výkazů výměr, je za výchozí stav považovaný dosavadní právní stav 

nemovitostí, tedy stav před změnou. „Dosavadní stav” obsahuje číslo PKN vložky, nebo 

číslo LV parcelní číslo registru C, registru E, výměru a druh pozemku. Do položky 

„Změny” se uvádí označení částí parcel arabskými čísly, výměra částí parcel, přičlenění 

parcelám  nového stavu a oddělených od parcel dosavadního stavu. „Nový stav” obsahuje 

čísla nových a dosavadních parcel po změně, nové výměry parcel, druhy pozemků (v 

závorce způsob využití), jméno, příjmení  a adresu navrhovaného vlastníka. [8] 
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 6 GNSS 

 Globální navigační satelitní systém je služba umožňující pomocí družic určení 

polohy kdykoliv a kdekoliv na zemském povrchu. GNSS můžeme rozdělit na dvě 

generace: 

1, GNSS-1: GPS (USA), GLONASS (RUSKO) 

2, GNSS-2: GALILEO (EVROPA, zatím nedokončený), COMPASS (ČÍNA) 

[9]  

 6.1 GPS 

 Globální systém určení polohy (Global Positioning System) je schopný poskytovat 

údaje o poloze nezávisle na počasí 24 hodin denně.  Prvotním cílem provozovatele bylo 

výhradně vojenské využití pro přesné určení polohy, rychlosti a času v jednotném 

referenčním systému. Na počátku 90. let došlo k uvolnění GPS systému pro civilní sektor.  

Systém GPS se skládá z těchto segmentů:  1 Kosmický  

    2 Řídící 

    3 Uživatelský 

 6.1.1 Kosmický segment 

 Tento segment je složen ze soustavy 32 družic, z toho je 24 operačních, 3 záložní 

ve Vesmíru a 5 záložních na Zemi. Družice vysílající navigační zprávy jsou rovnoměrně 

rozložené na 6 oběžných drahách ve výšce 20200 km nad zemským povrchem. Sklon 

oběžných drah je 55° vzhledem k rovníku a jsou od sebe posunuté o 60° podél rovníku, 

přičemž na každé dráze jsou 4 družice. Oběžné dráhy mají vůči Zemi stálou polohu  

a oběhnou Zemi přibližně za 12 hodin. Toto uspořádání poskytuje uživatelům signál ze 

čtyř až 12 družic na kterémkoliv místě na Zemi. Každá družice je vybavena čtyřmi 

atomovými hodinami a akumulátory. Družice pracují prakticky bez přestávky, až na krátké 

odstávky, kdy se vykonávají periodické údržby, upravují se dráhy družic a přesnost 
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atomových hodin. Tyto úpravy trvají v intervalu od 12 do 24 hodin.  Baterie jsou dobíjeny 

solárními panely. Každá družice má hmotnost přibližně 900kg. 

 

Obrázek 3- Rozmístění družic systému GPS[15] 

 6.1.2 Řídicí segment 

 Tento segment řídí celý globální polohový systém. Jeho úkolem je aktualizovat 

údaje obsažené v družicových navigačních zprávách. Tento sektor je tvořen systémem čtyř 

monitorovacích pozemních stanic rozmístěných po celém světě. Hlavní řídicí stanice 

systému je v Skalistých horách v Coloradu na letecké základně Falcon. Monitorovací 

stanice měří signály z družic a následně je posílají do hlavní řídicí stanice. Zde jsou na 

základě přijatých výsledků vypočítávány přesné oběžné dráhy a korekce pro atomové 

hodiny. Vysílací stanice následně tyto parametry minimálně jednou za den odevzdají 

družicím. Ty potom vysílají za pomoci rádiových signálů přesné údaje  

o svých oběžných drahách a přesném čase uživatelům do GPS přijímačů. 
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Obrázek 4- Řídicí a monitorovací stanice systému GPS [16] 

 6.1.3 Uživatelský segment 

 Uživatelé pomocí GPS přijímače přijímají signály z družic, které jsou nad obzorem. 

Na základě získaných dat a dopředu definovaných parametrů přijímač vypočítá polohu 

antény, nadmořskou výšku a zobrazí přesný datum a čas. Komunikace je pouze 

jednostranná, tedy od družice k uživateli, GPS přijímač je pasivní zařízení. GPS přijímače 

se rozdělují z několika hledisek. Podle přijímaných pásem (jednofrekvenční, 

dvoufrekvenční, vícefrekveční), z hlediska kanálů (jednokanálové, vícekanálové) a podle 

principu výpočtu (kódové, fázové a kódové). 

 Jednoduchý GPS přijímač se skládá z: - antény 

   - předzesilovače 

   - procesoru 

   - časové základnice 

   - komunikačního rozhraní 

[10] 



Jozef Pavlík: Geometrický plán na vyznačení budovy v K.Ú. Klokočov 
 

2013  24 

 6.2 Souřadnicový systém WGS 84 

 WGS 84 je vojenský souřadnicový systém používaný státy NATO. Jako referenční 

plochu využívá elipsoid WGS 84. Použité kartografické zobrazení je UTM (Univerzální 

transverzální Mercatorovo). Počátek souřadnicového systému je vložený do hmotného 

středu Země, hovoříme tedy o geocentrickém systému. Osa Z je totožná s polohou osy 

rotace Země v roce 1984. Osy X,Y leží v rovině rovníku. Začátky a orientace os jsou 

realizovány pomocí 12 pozemních stanic s přesnými souřadnicemi, které nepřetržitě 

monitorují dráhy družic systému GPS- NAVSTAR. 

 

Obrázek 5- Souřadnicový systém WGS 84 [17]  

[11] 
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 6.3 Slovenská prostorová observační služba- SKPOS 

 SKPOS je lokalizační služba, která je v nepřetržitém provozu, využívající globální 

navigační satelitní systémy. Tato síť zpracovává a poskytuje geocentrické souřadnice  

v reálném čase, které slouží pro přesnou lokalizaci objektů a jevů. 

Služba SKPOS je tvořena ze čtyř základných složek: 

- Legislativa: zákony, směrnice, statuty, standardy, rozhodnutí 

- Geodetické body: síť 31 referenčních stanic, na kterých jsou umístěny duální přijímače 

GNSS. Body jsou převážně umístěny na střechách budov Správy katastru. Všechny stanice 

jsou opatřeny přijímači Trimble NETR5, schopných přijímat signály ze systémů GPS  

a GLONASS. 

- Rezortní virtuální síť WAN zabezpečující komunikační rozhraní na správu a přenos 

prvotních observačních údajů z referenčních stanic do národního servisního centra v GKÚ. 

WAN komunikuje na speciálně zřízené rezortní, virtuální a privátní síti na linkách  

s minimální rychlostí 128 kb/s. 

- Národní servisní centrum SKPOS zřízené u správců geodetických základů v GKU. Toto 

centrum zabezpečuje všechny činnosti spojené s provozem SKPOS. Jeho hlavním úkolem 

je řízení referenčních stanic, shromažďování údajů, sledovaní chodu zpracovatelského 

softwaru, monitorování kvality služeb. 

Služby SKPOS pro RTK : -SKPOS_ cm 

                               -SKPOS_ dm 

Služby pro dodatečné zpracovaní:  -údaje z virtuální referenční stanice- SKPOS mm 

                                             -údaje z vybrané referenční stanice – SKPOS mm 

[12]  
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Obrázek 6- Rozmístění referenčních stanic SKPOS [18] 
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 7 Vlastní zaměření geometrického plánu 

Cílem zakázky bylo zaměření geometrického plánu pro vyznačení budovy  

s parcelním číslem 6624 v KN v katastrálním území Klokočov. 

 

Obrázek 7- Výřez z grafické části GP 

 7.1 Katastrální území Klokočov 

 Obec Klokočov leží v Turzovské vrchovině mezi pohořím Javorníky  

a Moravskoslezskými Beskydami, v povodí říčky Predmieranky, v nadmořské výšce 

508m.n.m až 1061 m.n.m. Obec má vrchovinný až hornatý ráz, rozloha obce je 51170 km
2
 

a žije v ní 2365 obyvatel. Obec se skládá z několika územních částí. Objektem mého zájmu 

byla územní část Hlavice, kde se nachází předmětný bytový dům.  

 7.2 Přípravné práce 

 Aby bylo možné vyhotovit geometrický plán, musel jsem získat podklady pro jeho 

zpracování. Tyto podklady jsem získal na Správě katastru v Čadci.  

Správou katastru mi byly poskytnuty následující údaje:  

1. Výřez katastrální mapy ve formátu *.vgi 

2. Číslo ZPMZ- 1380  

3. Parcelní číslo budovy 6624 
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 7.3 Vlastní měření 

 Po příchodu na pozemek jsem provedl rekognoskaci terénu, při které jsem si 

vyhledal vhodné identické body. Našel jsem si tři identické body, které byly trvale 

stabilizované zabetonovanou železnou trubkou. Tyto body mi sloužily pro ověření  

a následné připojení do platného souřadnicového systému. Body jsem následně zaměřil 

metodou RTK. 

Identické body: 

Původní číslo bodu v S-JTSK                        Nové číslo bodu v S-JTSK03 

4602810184 4613800013 

4610550002 4613800014     

4610550001 4613800015 

 Následně jsem přistoupil k samotnému zaměření skutečného stavu bytového domu. 

Zaměřil jsem 12 nových bodů, opět metodou RTK, souřadnice jsem získal ihned v terénu. 

Seznam nových bodů v SJTSK 03: 

číslo bodu                                  Y                                                X 

46 1380 0001             450349.82            1144101.21 

46 1380 0002 450355.91 1144110.93   

46 1380 0003 450349.89 1144114.70 

46 1380 0004 450350.14 1144115.10   

46 1380 0005 450340.20 1144121.40  

46 1380 0006 450339.99 1144121.06  

46 1380 0007  450333.71 1144125.04 

46 1380 0008 450327.58 1144115.30 

46 1380 0009                       450336.15 1144109.87 

46 1380 0010 450336.59 1144108.64 

46 1380 0011 450336.01 1144107.74 

46 1380 0012 450339.30 1144107.87 

  Na závěr jsem pomocí pásma odměřil kontrolní míry celé budovy.  
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 7.4 Použité měřické metody-  metoda RTK 

 Tato metoda je formou kinematických měření v reálném čase. Vyznačuje se hlavně 

rychlostí určení prostorové polohy. Princip spočívá v okamžitém přenosu naměřených 

údajů z referenčního přijímače přes rádiové spojení do pohybujícího se zařízení. V 

pohybujícím se přijímači pomocí zpracovatelského softwaru dojde k inicializaci přístroje s 

referenční stanicí. Po inicializaci může měření pokračovat na stále se pohybujícím 

přijímači nebo se přijímač na krátký čas zastaví na měřeném bodě, interval záznamu 

souřadnic může být od 0,1 s až do několika desítek sekund.  

 Ke správnému výsledku měření je potřebný nepřerušovaný signál nejméně ze čtyř 

družic. Souřadnice jsou získávány v souřadnicovém systému WGS 84.      

  

 7.5 Použité měřické přístroje a pomůcky 

- Leica GPS900CS, RTK GNSS rover s anténou ATX900CS 

- ocelové pásmo na vidlici BMI 50m 

 

                      

 

 

Obrázek 9- Pásmo BMI 50m 

[20] 

 

Obrázek 8- Ovladač RTX900 

[19] 
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7.5.1 Leica GPS900CS 

 Jedná se o dvoufrekvenční GNSS geodetický RTK přijímač využívající technologii 

Smart Track+. Tento přístroj dokáže pracovat ve více měřických módech, a to: statický, 

rychlý statický, RTK, post procesing a má ve svém programovém vybavení programy pro 

různá geodetická měření a vytyčovaní, při použití RTK. 

 

Základní parametry přístroje:  

HMOTNOST: anténa ATX900GG= 1,2 kg 

               ovladač RTX 900CSC= 0,75 kg 

OVLADAČ: vysoký kontrast, dotyková obrazovka 11x32 znaků, úplná alfanumerická  

  klávesnice s podsvícením 

NAPÁJENÍ:  Li-Ion 2Ah baterie, výdrž nepřetržitě pro celý systém na 10 hodin 

KAPACITA: compact flash carty, 1GB= 1 400 000 RTK bodů s kódy 

TEPLOTY:   s přístrojem se dá pracovat při teplotách od -30°C až do +65°C 

ODOLNOST:   přístroj je vodotěsný pro ponoření do hloubky 1m, je prachotěsný a odolný  

  vůči pádu z výšky 1m na tvrdý povrch 

PŘESNOST:   inicializace do 8 sekund, dosah RTK 50km(za vhodných podmínek i více), 

samokontrola RTK- horizontální 10mm+1ppm, vertikální 20mm+1ppm 

KANÁLY: 14 L1+14L2, GPS/WAAS/EGNOS 

  12 L1+12L2, GLONASS 

S. SYSTÉMY: elipsoidy, kartografické zobrazení nazývané Křovákovo, transformace z/do 

S-JTSK, kompatibilita s kvazigeoidem SR   

 DISPLEJ:  stav, sledovaní družic, ukládání dat, měřená data, RTK, vytyčování, 

přesnost; zeměpisné, kartografické a rovinné souřadnice atd.  

[13] 

 7.5.2 Programové vybavení  

 Při vyhotovení GP jsem použil více geodetických programů. Souřadnice  

z S-JTSK03 do S-JTSK jsem transformoval v programu LEICA Geo Office Combined. 

Výsledkem byly dva textové soubory a to: 03KL1380KN a KL1380KN_t_1_2.  
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Grafickou i výpočtovou část geometrického plánu a záznam podrobného měření 

změn jsem vytvářel v programu GEUSS 15.5.  

Grafickou přílohu ve formátu VGI jsem vytvořil v programu Kokeš samostatně ve 

verzi pro  S- JTSK aj S-JTSK03. 

 Výkaz výměr ve formátu KL1380.xml jsem zpracoval v programu GP.xml.Exporter 

  7.6 Vyhotovení ZPMZ 

 Záznam podrobného měření slouží jako podklad pro tvorbu GP je jeho součástí a  

skládá se z popisového pole a náčrtu. 

 

NÁČRT: 

 V náčrtu je zobrazena nová parcela bytového domu a její přilehlé okolí. Nový stav 

polohopisu je červenou tenkou čarou. Parcela 6624 z původních parcel 6623, 6624 a 6625. 

Parcela číslo 6625 zanikla a výše uvedené části dotčeného území byly sloučeny pod 

parcelním číslem 6623. Další prvky zobrazené v náčrtu jsou: identické body a jejich čísla, 

čísla nových podrobných bodů, označení lomových bodů parcel, značky druhů pozemků, 

parcelní čísla, kontrolní míry. 

 

 

Obrázek 10- Náčrt změny 
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POPISOVÉ POLE: 

 Je to tabulka, která obsahuje údaje o vyhotoviteli, použitých přístrojích, datu 

měření, úředním a autorizačním ověření, počtu nových podrobných bodů. Tabulku jsem 

vyhotovil v programu MS Office Excel. 

 

 

Obrázek 11- Tabulka ZPMZ 

 7.7 Výpočet výměr parcel a dílů 

 Dosavadní pozemky s parcelními čísly  6625- 142 m
2
, 6624 -173 m

2
,  

6623- 264 m
2
 byly upraveny novým geometrickým plánem. Předmětnému bytovému domu 

bylo přiděleno parcelní číslo 6624 při výměře 309 m
2
. Pozemek s parcelním číslem 6625 a 

výměrou 142 m
2
. Okolí bytového domu s parcelním číslem 6623 má výměru 270 m

2
. 

 Výměry jsem určil s kódem kvality 3, ze souřadnic lomových bodů S-JTSK s 

kódem kvality 3. Protože nové pozemky jsou pouze ve formátu VGI,  vykonal jsem jen 

jeden výpočet. Kontrolou je porovnání nových výměr s celkovou původní výměrou. 

 

== 95 Výměry ================================================ 

 ------------------------------------------------------------- 

 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 

       č.b.                                        Y                        X            KK 

   46 0281 0181                450323.67    1144116.05    3  

   46 0281 0182        3.89     450325.93    1144119.22     3  

   46 0281 0183        5.52     450330.26     1144122.64    3  

   46 0281 0184        8.24     450335.35     1144129.12     3  
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   46 1055 0002       31.39     450361.74     1144112.12     3  

   46 1380 0002        6.22     450355.65     1144110.85     3 

   46 1380 0003        7.10     450349.63     1144114.62     3 

   46 1380 0004        0.47     450349.88     1144115.02     3 

   46 1380 0005       11.77    450339.94     1144121.32     3 

   46 1380 0006        0.40     450339.73     1144120.98     3 

   46 1380 0007        7.43     450333.45     1144124.96     3 

   46 1380 0008       11.51    450327.32     1144115.22     3 

   46 1380 0009       10.15    450335.89     1144109.79     3 

   46 1380 0010        1.30     450336.33    1144108.56     3 

   46 1380 0011        1.69     450337.75     1144107.66     3 

   46 1380 0012        1.30     450339.04     1144107.79     3 

   46 1380 0001       12.45    450349.56     1144101.13     3 

   46 1380 0002       11.47    450355.65     1144110.85     3 

   46 1055 0002        6.22     450361.74     1144112.12     3  

   46 1055 0005        8.29     450357.81     1144104.82     3  

   46 1055 0004        4.98     450355.45     1144100.44     3  

   46 1055 0003        4.18     450353.47     1144096.76     3  

   46 0281 0181       35.50    450323.67     1144116.05     3  

 ------------------------------------------------------------- 

  Označení parcely (dílu) : 6623   plocha:     270 m2   (kk:3) 

 ------------------------------------------------------------- 

 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 

             č.b.                    Y                      X       

   46 1380 0002                    450355.65      1144110.85       3 

   46 1380 0001       11.47     450349.56     1144101.13     3 

   46 1380 0012       12.45     450339.04     1144107.79     3 

   46 1380 0011        1.30     450337.75     1144107.66     3 

   46 1380 0010        1.69     450336.33     1144108.56     3 

   46 1380 0009        1.30     450335.89     1144109.79     3 

   46 1380 0008       10.15    450327.32     1144115.22     3 

   46 1380 0007       11.51     450333.45     1144124.96     3 
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   46 1380 0006        7.43     450339.73     1144120.98     3 

   46 1380 0005        0.40     450339.94     1144121.32     3 

   46 1380 0004       11.77     450349.88     1144115.02     3 

   46 1380 0003        0.47     450349.63     1144114.62     3 

   46 1380 0002        7.10     450355.65     1144110.85     3 

 ------------------------------------------------------------- 

  Označení parcely (dílu) : 6624   plocha:     309 m2   (kk:3) 

 

 7.8 Výkaz výměr 

 Výkaz výměr jsem vytvořil ve dvou formách, a to v programu MS Office Excel, 

která se skládá z dosavadního stavu, změn a nového stavu, tuto podobu jsem vytisknul. 

Druhý způsob je vytvoření výkazu výměr v programu GP.xml.Exporter. Výkaz výměr  

z tohoto programu je ve formátu*.XML a odevzdává se pouze v elektronické podobě pro 

potřeby katastrálního úřadu. 

 

 

Obrázek 12 – GP. xml. Exporter  

 

 7.9 Zpracování geometrického plánu 

 Geometrický plán jsem vyhotovil v programu Geuss a MS Office Excel. Do výřezu 

z katastrální mapy jsem zakreslil budovu s parcelním číslem 6624.   
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POPISOVÉ POLE: 

 Popisové pole jsem vyplnil v programu MS Office Excel. Do popisového pole jsem 

uvedl druh geometrického plánu, jméno vyhotovitele, úřední a autorizační ověření, způsob 

označení nových hranic. 

 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ: 

 Do grafického znázornění jsem zobrazil starý stav katastrální mapy tenkou černou 

čarou a nový stav tenkou červenou čarou. Dále jsem vykreslil značky druhů pozemků, 

parcelní čísla, čísla podrobných bodů, přičemž barva je podle stavu (nový stav červená, 

dosavadní stav černá). 

 

NÁVRH ZOBRAZENÍ ZMĚNY: 

 Návrh zobrazení změny je v elektronické podobě. Vyhotovil jsem ho ve formátu 

*.VGI v programu KOKEŠ. Obsahuje pouze nový stav, a to: polohopis parcely, parcelní 

číslo, druh pozemku a polohu identických bodů. 

 

Obrázek 13- Návrh zobrazení změny v S-JTSK 

SEZNAM SOUŘADNIC: 

 Seznam souřadnic obsahuje souřadnice původních bodů v S-JTSK, souřadnice 

nových a identických bodů v S-JTSK i S-JTSK03, včetně kódu kvality určení souřadnic. 
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 8 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo zhotovit geometrický plán pro vyznačení budovy 

s parcelním číslem 6624 do katastru nemovitostí. Geometrický plán jsem vyhotovil pro 

obec Klokočov, pro potřebu vydání kolaudačního rozhodnutí. Všechny měřické  

a kancelářské práce jsem vykonával podle platné vyhlášky 461/2009 Úřadu geodézie 

kartografie a katastru. Geometrický plán byl po vyhotovení úspěšně autorizačně i úředně 

ověřen a následně byla budova zapsána do katastru nemovitostí. Při vyhotovení bakalářské 

práce jsem vycházel hlavně z platných vyhlášek Úřadu geodézie a různých internetových 

zdrojů. Na Správu katastru jsem odevzdal jednu písemnou kopii geometrického plánu, 

VGI03 a VGI transformované. Dále jsem odevzdal výkaz výměr v digitální podobě ve 

formátu*.xml. 
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